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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2019-05-29 
Närvarande: Maria Hamrin 

Krister Wiklund 
Lars-Erik Svensson 
Erik Nordström (IT-amanuens) 
Agust Engström (Kvalitetsamanuens) 
Jonas Gabrielsson (Samverkansamanuens) 
 

Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan. 

1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:  
a. Lars-Erik ska meddela Erik när han ska annonsera efter programstudent som kan 

sätta upp ny exjobbsdatabas och anmälningssidor på nya servern  
b. Erik ska ta fram google-kalender för sitt resp. ansvarsområde. 
c. Agust ska skriva klart sitt testamente efter projektet i muntlig och skriftlig 

kommunikation. 
 
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc. Lars-Erik: 

a. Några sökande till ”senare del” av program. 
b. 19 studenter ska redovisa exjobb. Det är många. 

 
3. Webben:  

Migrering av tekniskfysik.se och Röda tråden:  
- 18 sep tar vårt avtal med Levonline slut. Mest sannolikt byter vi till Loopia (Nisse har gett ok 
till Loopia).  
- Vi hoppas att Limessurvey funkar på nästa webbhotell (speciellt för program- och 
alumnenkäten)  
- Man säger att mailhistoriken ska gå att behålla.  
- Det finns redan nu en beta-version av RT.  
- Vi har informerat om att studenter själv måste lägga in egna blockschema på nya RT. 
Amanuenser sätter även upp information om detta i korridoren.  
- Agust/Jonas hjälps åt att backa-up blockschema för profiler och kombinerade profiler på RT. 
- Erik planerar jobba efter 14 juni, Lucas efter 10 juni.  
- Veckorapporter ska skickas till ledningsgruppen från Erik och Lucas gemensamt.  
- Erik och Lucas ska dokumentera allt som Lisa måste ta itu med till hösten.  
UmUs avtal med Box avslutas till nyår:  
- Erik gör backup.  
- Jonas gör en jämförelse mellan Google Drive och Microsoft OneDrive och mailar resultat till 
ledningsgruppen innan midsommar.   
Städa webben:  
- Lisas första uppgift.  
- Lisa ska göra en webb-flik på teknsikfysik.se med filmer etc. 

 
4. Årshögtid 2019:   

- Jonas har bokat N320 och Origo och fixat till hemsidan. Inbjudan går ut via alumnmatrikel 
och mail.  
- Jonas ska sätta upp en ny anmälningssida innan utskicket går ut.  
- Vem vill vi ska vara högtidstalare? 
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5. Alumnmatrikeln: Ska baseras på nya databasen. Jonas ska bolla förslag mot Maria under 

närmsta tiden.  
 

6. Alumnringning:  
Ole Fredriksen har jobbat på bra. Ca 80 poster uppdaterade. Han vill fortsätta till hösten.   
- Jonas skissar på ett dokument för kontinuerlig uppdatering av databasen. Arbetet 
fortsätter sen med Jesper.   

 
7. Programenkäten: Agust sammanställer och skickar till hela ledningsgruppen innan 

midsommar. 
 

8. Vi har tagit fram ett bra förslag på profil i Robotik. Profilen innehåller bra TFE-kurser och vi 
tror att den kan vara bra i rekryteringshänseende (t.ex. studenter som är intresserade av 
maskinteknik). Hannes får i uppdrag att ta fram förslag på kombinerade profilschema med 
robotiken så fort som den nya profilen kommit in i examensbeskrivningen. Jonas/Agust tar 
fram en bild att lägga ut på tekniskfysik.se där vi informerar om att vi håller på att utveckla 
denna profil. 
 

9. Sune har genomfört en omvärldsanalys i Fasta tillståndets fysik och utrett ifall det är lämpligt 
att denna kurs flyttas till avancerad nivå. Som det ser ut idag så är det nog inte sannolikt att 
Fastan blir på avancerad nivå. 

 
10. Våra aktuella (och gamla) kvalitetsprojekt:   

a. Inget nytt just nu. 
 
11. Amanuenserna håller regelbundna möten med ett större möte inför ledningsgruppsmötena. 

Protokoll från mötena ber vi amanuenser maila ut till ledningsgruppen. Protokoll från mötet 
finns i bilagan nedan. 

 
12. Hur mår programmet: Det mår nog rätt bra. Snart är det sommarlov! 

 
13. Övrigt: 

a. Avslutningsmiddag 4 juni kl 17.00  
b. Alla amanuenser ombeds maila info om saker som avslutas till ledningsgruppen 

under den tid som är kvar.  
c. Hannes ombeds följa upp arbetet med Elgrunder.  
d. Krister berättade översiktligt om det tänkta innehållet i nya kursen Research topics in 

physics.  
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Bilaga:  

Protokoll Amanuensmöte 2019-05-28 

Närvarande: 

Erik Nordström (IT-amanuens) 

Agust Engström (Kvalitetsamanuens) 

Jonas Gabrielsson (Samverkansamanuens) 

Notera: För saker som ska utföras så har ansvarig person markerats med fet stil nedan. 

 
1. Mötet öppnades klockan 16:15 

2. Genomgång av vad som sades på det senaste mötet.  

3. Rutiner och praktiska saker 

• Påbörjat arbete med att hålla kontoret mer städat 

• Info-tv hålls uppdaterad. 

4. Genomgång av aktivitetsplanering 

a. Hjälpa till med arrangeringen av sommarfika. 

b. Planera veckorna utifrån kalender. Detta ger bra översikt. 
 

5. Vad har gjorts sedan senaste mötet.  

 
a) Alla 
i) Vad som gjorts sedan senaste mötet: 

• Haft amanuensmöte 
• Städat på kontoret 
• Sålt profilvaror. 
• Påbörjat att skola in de nya amanuenserna 

  
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte: 

• Överlämning 
 
b) Agust – Kvalitet 

i) Vad som gjorts sedan föregående möte. 
• Skickat ut programutvärdering 
• Hållt studienämndsmöte 3 & 4 
• Delat ut kvalitetspris 
• Arrangerat sommarfika 
• Genomfört studierektorsmöte med MatStat 
• Sett över FSR i KMM 
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• Föreberett studierektorsmöten 
• Träffat fokusgrupp, Programmering 
• Överlämning 

 
 

ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 
• Studierektorsmöten, Fysik och Data 
• Överlämning 
• Färdigställa KMM-arbetet 
• Färdigställa testamenten 
• Sammanställa programutvärdering 
• Färdigställa verksamhetsplan, verksamhetsberättelse mm. 

 
c) Jonas – Samverkan  

i) Vad som gjorts hittills. 
• Fortsatt alumnringning 
• Anordnat lunchföreläsning – Vitec. 
• Förberedelser inför årshögtid. 
• Fortsatt med alumnmatrikel. 
• Uppdaterat alumndatabas. 

 
 

ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 
• Färdigställt alumnmatrikel. 
• Verksamhetsberättelse. 
• Överlämning. 

 
 
d) Erik – IT 
i) Vad som gjorts hittills. 

• Arrangerat Teknisk fysiks Robottävling. 
• Haft ’eftersnack’ om robottävlingen där vi diskuterade vad som fungerat bra och vad som 

måste göras nästa år. 
• Förlängt med Levonline i tre extra månader. 
• Börjat undersöka passande webbhotell. Loopia verkar lovande. 
• Uppdaterat webben.  
• Underhållt utbytesbloggen. 
• Satt upp förhållningsregler i datasalarna. 

  
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

• Migrera hela tekniskfysik.se samt mail till nya webbhotellet. 
• Undersöka och skriva klart alla dokument, protokoll och abretsrutiner för tjänsten. 

 
 

6. Mötets högtidliga avslutande, 12:20 
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